Soep & Voorgerechten
Mosterdsoep met (of zonder) droge worst
Tomatensoep
Landbrood met pesto, boter en tomatensalsa
Meloenbolletjes, gemarineerd in vieux en bruine suiker, met rauwe ham
Griekse salade, slasoorten met rode ui, paprika, tomaat, komkommer,
gemarineerde olijven, witte kaasblokjes en dressing
Zalmbonbon, gerookte zalmfilet gevuld met kartoffelsalade en bosui,
met een citrus creme fraiche

5,95
5,95
4,75
8,50
8,50
11,50

Soepen en voorgerechten wordt geserveerd met brood en boter

Hoofdgerechten Vlees, Vis en Vegetarisch
Schnitzel met gebakken ui, paprika, spek en champignons
Maishoensupreme, gegaard in kokosmelk en gegrild met rode ui-chutney
Runderstoofpot gevuld met groenten en gestoofd met La Trappe bier
Ribroast met knofkooksaus
Kogelbiefstuk met een romige pepersaus
Op de huid gebakken heekfilet met een witte wijnsaus
Gekookte mosselen met sausjes, stokbrood en salade
Groentencurry met diverse soorten groenten en een timbaaltje rijst
‘Schnitzel’ van aubergine gekruid met oregano en gepofte cherrytomaat

Hoofdgerechten worden geserveerd met een dagelijks wisselende aardappelgarnituur,
warme groente en een koude bijlage.

Extra mandje frites +2,50

Advies nodig ivm allergenen? Vraag het onze medewerkers

.

19,50
19,50
19,50
21,50
23,50
19,50
21,50
17,50
16,50

Nagerechten
Coupe vanille-ijs met chocoladesaus en/of advocaat met slagroom
Huisgemaakte brownie met vanillesaus en witte chocoladeijs en slagroom
Sorbet Villa Nova, vers fruit, aardbei- en vanilleijs en slagroom
Sinaasappelpanacotta met tuttifrutti en slagroom
IJskoffie, vanilleijs met koffie en slagroom

6,75
6,75
6,75
6,75
5,75

Koffie’s en Dessertwijnen
Koffie Villa Nova (koffie/thee/cappuccino met 3 bonbons, slagroom en likeurtje)
Koffie
Thee
Cappuccino
Amaretto, Baileys, Tia Maria, Liqor 43
Drambuie, Cointreau
Grand Marnier

7,50
2,25
2,50
2,75
4,00
4,75
4,95

Irish Coffee - met Ierse Whiskey
Dokkumer kofje – met Berenburg
Spaanse koffie – met Liqor 43

6,50
5,50
6,50

Port - Quinta de Marrocos
Ruby, Tawny, White
Pineau des Charentes - 10yr Old
Moscatel Micaela – Jerez, Spanje

4,00
4,75
4,25

Advies nodig ivm allergenen? Vraag het onze medewerkers

.

